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MINISTERI() I)A FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS 1)0 SISTEMA NACIONAL 1)E SEGUROS
ABERTA-1DETApITMJrZAçA() CRSNSP

218 Sessão
Recurso no 6415
Processo SUSEP no 154 14.005626/201 1-89
RECORRENTE:

CATALYST RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.

RECORRIDA:

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PR! VADOS - SUSEP
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. Representacão.
Sociedade corretora de resseguros. Não enviar no prazo os dados
do FIP do més de agosto de 2011. Recurso conhecido e
desprovido.
PENALIDADE ORIGINAL: Multa no valor de R$ 8.000,00.
BASE NORMATIVA: Art. 21da Circular SUSEP n° 364/2008.

ACORDAO/CRSNSP No 5461/15. Vistos, rc!atados e discutidos
os presentes autos, decidern os membros do Conseiho de Recursos do Sisterna Nacional
de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capita1izaco, por
unanimidade, negar provirnento ao recurso da Catalyst RE Corretora de Resseguros
Ltda., nos termos do voto do Relator.
Participarani do julgamento os Conseiheiros Waldir Quintiliano
da Si!va, Arnanda Marcos Favre, Paulo Antonio Costa de Almeida Penido. André Lea!
Faoro, Marco Aurélio Moreira A!ves e Marcelo Augusto Camacho Rocha. Presentes o
Senhor Representante da Procuradoria-Geral da Fzenda Nacional, Dr. José Eduardo de
Araitjo I)uartc, e a Secretária-Executiva, Senb6 'Fheresa Christina Cunha Martins.
Sala das Sessôes (RJ),
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de setembro de 2015.

WALDIR OUINTILIANO A SILVA
Presidente

MARCO AUREIITO MOREIRKALVES
Relator
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MINISTERIO DA FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS
pRtADos DE-PREVt DEN CWP Ri VADAA BERTA

CA FTA U ZAçAO

Processo SUSEP NO 15414.005626/2011-89
Processo CRSNSP NO 6415

Recorrente: Catatyste RE Corretora de Resseguros Ltda.
Recorrida: Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP

Conseiheiro Relator: Claudio Carvaiho Pacheco
RE LATÔ RIO

Senhores Conseiheiros,
Trata-se de Representacao instaurada em razão da Recorrente ter enviado
corn atraso o Formulário de lnformacoes Periôdicas - FIP corn base no més de
agosto de 2011.
Intimada as fls. 05, corn as reincidências apontadas no Termo de
Representacao, alega que em virtude de uma faiha operacional entregou o FIP
corn apenas alguns dias de atraso, no dia 28/09/2011 ao invés da data maxima no
perIodo. Salientou que quase não teve movimentacão no ano de 2011, enviando
os formulários praticamente zerados, não causando embaraco a fiscalizacao ou
prejuizo a terceiros, postulando pela insubsistência da representacao,
alternativamente pela concessão das atenuantes previstas nos incisos I e Ill do
Art. 53 da Resolucao 60/2001.
Em parecer técnico ofertado as fls. 12/14, o DIFIS/CGJUL opina pela
subsistência da Representacao, tendo em vista que nao ha dUvida quanto a
materialidade da infracao, sendo certo que a aplicacao da sançao tern a finalidade
muito mais educativa do que propriamente punitiva. Tambérn opina pela
concessäo da atenuante constante no inciso Ill do artigo 53 da Resoluçao
60/2001. Acreditam que a pedido para concessäo do inciso I se referiria a antiga
redacao do dispositivo, antes da entrada em vigor das Resolucoes 108/2004 e
186/2008, que alteraram a redacao, e atualmente o mesmo se destina para Os
casos de comprovada utilizacao da Ouvidoria na solucao do conflito, o que nào é
o caso; posicionarnento igualmente seguido pela PRGER.
Pelo Termo de Julgamento de fls. 24, o Coordenador da CGJUL julgou
subsistente a Representaçao, aplicando a multa pecuniária no valor de R$
8.000,00 prevista na ailnea "n", inciso I, do art. 47 da Resolucao CNSP n°
60/2001, considerando a circunstância atenuante prevista no inciso Ill do Art. 53 e
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as reincidéncias apontadas no termo de representacao, jâ limitadas ao dobro.
A Recorrente interpôs o Recurso de fls. 32/39, ratificando os argum
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A douta representacao da Fazenda Nacional exerce juIzo positivo para o
conhecimento e negativo para o provimento, consoante fls.45/46.

E o relatôrio.
A Secretaria.

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2015

Claudio Carvalh Pacheco
Conseiheiro Relator
Representante da FENAPREVI
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MINISTERIO DA FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS
AO

PRIVADOS, DE PREVI
Processo SUSEP N° 1541 4.005626/2011-89
Processo CRSNSP N° 6415
Recorrente: Catalyste RE Corretora de Resseguros Ltda.
Recorrida: Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

Conseiheiro Relator: Marco Aurélio Moreira Alves

VOTO DO RELATOR

Analisando os autos, observo que a materialidade da infracao encontra-se
caracterizada, uma vez que a Recorrente enviou o FIP do rnês de agosto de 2011
posterior a data limite 20/09/2011, por faiha operacional, nao apresentando fatos
ou fundarnentos capazes de afastar a materialidade da irregularidade praticada.

Importante ressaltar, que muito embora a Recorrente argumente que o
atraso de poucos dias nao causou ernbaraco a fiscalizacao ou prejudicou
terceiros, ela é reincidente na conduta consoante o relatôrio de fls. 04, mesmo
que tenha tido pouco movimento no ano de 2011 e enviado o FtP praticamente
zerado.

Considerando que providenciou o envio no dia 28/09/2011, alguns dias
depois, a Recorrente já foi beneficiada corn concessäo da atenuante prevista no
inciso III do Art. 53 da Resolucao CNSP n° 60/2001.
No que tange ao pedido da concessão da atenuante prevista no inciso I do
art. 53 da Resolucao CNSP n° 60/2001, coaduno corn a opiniao do DIEtS as
folhas 13 de que a Recorrente se referia a redacao anterior do dispositivo, antes
do rnesrno ser alterado pelas ResolucOes CNSP n°s 108/04 e 186/08, eis que
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atualmente o inciso se refere a utilizaçao comprovada de Ouvidoria para a
solucao de conflitos, o que näo é o caso em questao.
Diante disto e pelo contido no processo supracitado, manifesto meu

VOTO
no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso pelas razOes
expostas.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2015.

ly
Marco Aureho Moreiralye
Conseiheiro Relator
Representante da FENAPREVI
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